
HELSINGIN KAUPUNKI 
Kasvatus ja koulutus 

ILMOITTAUTUMINEN LEIKKIPUISTOJEN 
KOULULAISTEN TOIMINTAAN / 
MAKSULLISEEN VÄLIPALAAN 
Lukuvuosi 2021-2022 

LEIKKIPUISTOJEN KOULULAISTEN TOIMINTA  

Leikkipuistot tarjoavat alakouluikäisille lapsille monipuolisen, virikkeellisen toimintaympäristön ja toimintaa 
koulupäivän jälkeen. Leikkipuistojen koululaisten toiminta on lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja 
kulttuuriperintöön perustuvaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset. Suunnittelu ja toteutus lähtevät lasten 
toiveista ja tarpeista. Leikkipuistossa ohjaajat huolehtivat lasten ja toimintaympäristön turvallisuudesta. Leikkipuiston 
toiminta-aikana lapset ovat vakuutettuja. 

Ilmoittautumisaika toimintaan on 22.3.-23.4.2021. Tieto leikkipuiston koululaisten toiminnan paikasta postitetaan 
huoltajille 4.6.2021 mennessä. Toimintaan voi ilmoittautua myös toimintakauden aikana. 

Leikkipuiston koululaisten toiminta on maksutonta. Leikkipuistossa voi ilmoittautua myös 36,10 €/kk maksavaan 
välipalaan tai lapsella voi olla omat eväät mukana. Välipalamaksusta voi hakea maksuvapautusta. 
Ilmoittautumislomake palautetaan ensisijaisesti turvasähköpostilla. Ilmoittautumislomakkeen voi palauttaa myös 
postilla leikkipuistoon. Lisätiedot ja ohje ilmoittautumislomakkeen palauttamiseen löytyvät 
www.hel.fi/leikkipuistot/koululaiset

Syksyllä 2021 osassa leikkipuistoista toiminta järjestetään perusopetuksen ryhmämuotoisena maksullisena 
iltapäivätoimintana. Katso lisätiedot iltapäivähaku.hel.fi 

Lapsen  
henkilötiedot 

Sukunimi ja etunimet (kutsumanimi alleviivattuna) Henkilötunnus 

Kotiosoite Postinumero ja postitoimipaikka 

Kieli, jota lapsi puhuu parhaiten 

 Suomi    Ruotsi  Muu, mikä?  
Lapsen koulu 
lukuvuonna 2021-2022 

Lapsen luokka-aste 
lukuvuonna 2021-2022 

Huoltajien  
tiedot 

Huoltajan suku- ja etunimi Henkilötunnus 

Kotiosoite, jos eri kuin lapsen 

Puhelin päivisin Sähköpostiosoite 

Toisen huoltajan suku- ja etunimi Henkilötunnus 

Kotiosoite, jos eri kuin lapsen 

Puhelin päivisin Sähköpostiosoite 
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www.hel.fi/leikkipuistot/koululaiset


Leikkipuisto, 
johon 
ilmoittaudutaan 

Leikkipuiston nimi 

Ilmoittautuminen 
leikkipuistojen 
koululaisten 
toimintaan  

Toimintaan ilmoittaudutaan                  /      / 20      alkaen 

Vanhemman kanssa sovitaan tarkemmin lapsen läsnäolosta leikkipuistossa. 

Lapseni ilmoittautuu leikkipuiston koululaisten toimintaan ja 36,10 €/kk maksavaan välipalaan  

Lapseni ilmoittautuu leikkipuiston koululaisten toimintaan, ei maksullista välipalaa 

Lapseni tarvitsee 
tukea seuraavissa 
asioissa 

Lapsen 
erityisruokavalio 

Lisätiedot 

Huoltajan 
allekirjoitus 

Tällä lomakkeella tapahtuva ilmoittautuminen leikkipuiston koululaisten toimintaan 
maksulliseen välipalaan on sitova. Irtisanoutuminen tulee tehdä kirjallisena viimeistään 
irtisanomista edeltävän kuukauden 15. päivänä. 

Lomakkeen tiedot käsitellään luottamuksellisesti. 
Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Lomakkeen 
vastaanottaja 

Päiväys Vastaanottaja 

*) Leikkipuistojen koululaisten toimintaan osallistujien tiedot rekisteröidään kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan asiakastietojärjestelmään. Järjestelmän rekisteriselosteet ovat nähtävissä 
asiakaspalvelutoimistoissa ja Internetissä osoitteessa: http://www.hel.fi/rekisteriseloste. 

30
6-

25
0 

 1
1.

3.
20

21

http://www.hel.fi/rekisteriseloste
http://www.hel.fi/rekisteriseloste.

	Sukunimi ja etunimet kutsumanimi alleviivattuna: 
	Henkilötunnus: 
	Kotiosoite: 
	Postinumero ja postitoimipaikka: 
	Kieli jota lapsi puhuu parhaiten Suomi Ruotsi Muu mikä: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	Lapsen koulu lukuvuonna 20182019: 
	Lapsen luokkaaste lukuvuonna 20182019: 
	Huoltajan suku ja etunimi: 
	Henkilötunnus_2: 
	Kotiosoite jos eri kuin lapsen: 
	Puhelin päivisin: 
	Sähköpostiosoite: 
	Toisen huoltajan suku ja etunimi: 
	Henkilötunnus_3: 
	Kotiosoite jos eri kuin lapsen_2: 
	Puhelin päivisin_2: 
	Sähköpostiosoite_2: 
	Leikkipuiston nimi: 
	Lapseni ilmoittautuu leikkipuiston iltapäivätoimintaan ja 3610 €kk maksavaan välipalaan: Off
	Lapseni ilmoittautuu leikkipuiston iltapäivätoimintaan ei maksullista välipalaa: Off
	Iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan  20 alkaen Vanhemman kanssa sovitaan tarkemmin lapsen läsnäolosta leikkipuistossa Lapseni ilmoittautuu leikkipuiston iltapäivätoimintaan ja 3610 €kk maksavaan välipalaan Lapseni ilmoittautuu leikkipuiston iltapäivätoimintaan ei maksullista välipalaaLapseni tarvitsee tukea seuraavissa asioissa: 
	Iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan  20 alkaen Vanhemman kanssa sovitaan tarkemmin lapsen läsnäolosta leikkipuistossa Lapseni ilmoittautuu leikkipuiston iltapäivätoimintaan ja 3610 €kk maksavaan välipalaan Lapseni ilmoittautuu leikkipuiston iltapäivätoimintaan ei maksullista välipalaaLapsen erityisruokavalio: 
	Iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan  20 alkaen Vanhemman kanssa sovitaan tarkemmin lapsen läsnäolosta leikkipuistossa Lapseni ilmoittautuu leikkipuiston iltapäivätoimintaan ja 3610 €kk maksavaan välipalaan Lapseni ilmoittautuu leikkipuiston iltapäivätoimintaan ei maksullista välipalaaLisätiedot: 
	Päiväys: 
	Allekirjoitus ja nimenselvennys: 
	päivä: 
	kuukausi: 
	vuosi: 


